
Kúpna zmluva č. Z202119659_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Michalovce
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
IČ DPH: 2020739039
Bankové spojenie: IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001
Telefón: 0566864174

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Boritech s.r.o.
Sídlo: Krušovská 1859/11, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 52108961
DIČ: 2120893533
IČ DPH: SK2120893533
Bankové spojenie: IBAN: SK59 0200 0000 0040 4632 9053, BIC: SUBASKBX
Telefón: +421908709975

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mobilný drvič kuchynského odpadu
Kľúčové slová: Mobilný drvič, kuchynský, zelený a organický odpad, kompostovanie
CPV: 43414000-8 - Drviče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mobilný drvič

Funkcia

Mobilný drvič  určený na spracovanie kuchynského, zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania s hydraulickou
rukou a vyklápačom nádob

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilný drvič ks 1

Výsledná frakcia spracovania cm 1,2

Kapacita násypky m3 20 21

Hodinový výkon stroja m3 55 60

Zdvih hydraulickej ruky kg 300 350

Dosah hydraulickej ruky m 3,5 4

Šírka sklopného dopravníka mm 900

Dĺžka sklopného dopravníka mm 2000

Objem vyprázdňovaných normalizovaných nádob l 110 1100

Pohon traktora s výkonom HP 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2 miešacie a rezacie závitovky s 4 zbiehavými 
skrutkovicami áno

Miešacie a rezacie závitovky s vysokým stupňom 
oteruvzdornosti áno

Dno s proti ostrím na rezanie s výslednou frakciou do 
1,2 cm áno

Pohon PTO traktora, kardanový hriadeľ s bezpečnostnou skrutkou

Dno zo špeciálnej oteruvzdornej  ocele áno

Rám z vysoko-odolnej ocele áno

Rezacie nože z vysoko-odolnej ocele áno

Horná plošina so sedadlom a ovládaním hydraulickej 
ruky áno

Osvetlenie pracovného priestoru áno

Diaľkové ovládanie funkcií áno

Tlačidlo centrál stop áno

Vyprázdňovanie násypky s hydraulicky sklopným 
dopravníkom ľavostranné

Príprava na vyprázdňovanie na pravej strane áno

Vyklápač nádob na zadnej strane stroja

Obojstranné stupačky pre obsluhu áno

Úchyt na lopatu a metlu áno

Maják na zadnom čele áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Zákazka sa týka projektu financovaného z EŠIF.

2. Verejný obstarávateľ si v tomto predmetnom obstarávaní uplatňuje odkladaciu podmienku, ktorá bude uvedená v zmluve v 
nasledovnom znení:

2.1  Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval 
nedostatky,ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 
prijímateľovi.

2.2  Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky,ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante fin.kontroly uvedenej v správe z kontroly a 
kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č.5, ktorý 
upravuje postup pri určení fin.opráv za VO.

3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

4. Právo prijímateľa NFP bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu 
zo zmluvy medzi prijímateľom NFP a dodávateľom a výsledky kontroly poskytovateľa  neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tohto obstarávania

5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO má 
na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom  
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 19 ods. 3 ZVO môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase 
uzavretia zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora /RPVS/  alebo ak bol vymazaný z RPVS a  ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do RPVS.

7. Ak verejný obstarávateľ neodstúpi od zmluvy uzavretej s uchádzačom z dôvodu nezapísania do RPVS, zmluva nadobudne 
účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

8. Verejný obstarávateľ uchádzača, ktorý predloží ponuku ako  dodávateľ , ktorý  nie je platiteľom DPH,  bude považovať, že v 
prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH, je ním predložená kontraktačná cena  konečná a nemenná a bude 
považovaná za cenu na úrovni s DPH.
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9. Dodávateľ je povinný predložiť ako súčasť cenovej ponuky  vlastný návrh plnenia spolu so špecifikáciou – uvedenie 
konkrétnej značky resp. obchodného názvu, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania  napr. 
katalógový list, technický list resp. technický opis a pod., na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a 
iných požiadaviek na predmet zákazky.  V prípade nedodržania niektorého z požadovaných parametrov resp. špecifikácie 
tovarov zo strany dodávateľa po doručení špecifikácií, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom.

10. Na  predmet zákazky sa  neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 
platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi ( z dôvodu 
uplatnenia systému predfinancovania ).

11. V prípade uvedenia opisu predmetu zákazky t.j. tovaru zodpovedajúceho konkrétnej obchodnej značke platí " alebo 
ekvivalentný " . V prípade, ak uchádzač použije ekvivalent, jeho technické parametre a špecifikácie musia spĺňať minimálne 
rovnaké alebo vyššie technické požiadavky na predmet zákazky.

12. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy vrátane 
dodania na miesto určenia, zaškolenia obsluhy, zloženia na miesto plnenia, inštalácie na mieste plnenia.

13. K vozidlu ( ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor S2A) sa požaduje dodať technický preukaz, doklady a dokumenty k 
tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (COC doklad o zhode s 
technickými špecifikáciami vozidla, platné osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o spôsobilosti k premávke na pozemných 
komunikáciách) návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku resp. v českom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v 
zmysle platnej legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.

14. Požaduje sa dodať osvedčenie výrobcu (alebo zástupcu výrobcu) a typové schválenie pre predmet zmluvy.

15. Objednávateľ požaduje záručnú dobu v dĺžke minimálne 24 mesiacov.

16. Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) doklad a 
podmienky poskytovaného autorizovaného servisu výrobcom alebo zástupcu výrobcu pre predmet zmluvy, v ktorom sa budú 
uskutočňovať všetky servisné prehliadky a opravy, vrátane dodania náhradných dielov pre daný predmet zmluvy na 
požiadanie Objednávateľa po dobu plynutia záručnej doby na predmet zmluvy.

17. Objednávateľ požaduje vykonanie záručných servisných úkonov, opráv a údržby do 48 hodín po odsúhlasení 
objednávateľom a dodávateľom, prioritne výjazdom do sídla objednávateľa.

18. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

19. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

20. Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - je neprípustné dodať tovary staršie, použité, repasované a pod.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Partizánska 55 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 10:00:00 - 16.05.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 125 133,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 150 160,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119659

V Bratislave, dňa 20.10.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Mesto Michalovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Boritech s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119659


Zákazka


Identifikátor Z202119659


Názov zákazky Mobilný drvič kuchynského odpadu


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313416


Dodávateľ


Obchodný názov Boritech s.r.o.


IČO 52108961


Sídlo Krušovská 1859/11, Topoľčany, 95501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 11.10.2021 8:04:42


Hash obsahu návrhu plnenia upy19jpkWLWmcvRl+EfiDyIg4arUM8P/YoAQj4pC2IM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
v prílohe ponuka so špecifikaciou podľa požiadaviek


Prílohy:
FINAL ponuka SEKO SAM5 600 200 G MICHALOVCE.docx (ponuka)



















	Ponuka na bio-rezací a miešací voz na biologické odpady


  SEKO SAM 5 600/200 GT

















Určenie: 


Stroj je určený spracovanie kuchynského, zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania. Vhodný pre spracovanie kuchynského odpadu odrezkov a konárov s výslednou frakciou do 1,2 cm





Štandardná výbava:


Kapacita : 20 m3


Dlžka stroja: 6908 mm


Šírka stroja: 2335 mm


Hmotnosť cca zaleží od výbavy: 6500 kg





 Dve miešacie a rezacie závitovky so štyrmi zbiehavými skrutkovicami s vysokým stupňom oteruvzdornosti


 Špecialne dno s protiostrím na rezanie do 1,2 cm


· Pohon pomocou hriadele traktora


· Vysoko oteruvzdorné dno so špeciálnej ocele


· Rám z vysokoodolnej ocele


· Otočné rezacie nože hviezdicového tvaru z vysokoodolnej ocele


· Príprava na vážiaci systém


· Hydraulická oporná noha








· Kontrolný rebrík


 Ľavostranné vyprázdňovanie s hydraulicky sklopným dopravníkom 900x1200 mm a príprava na vyprázdňovanie na pravej strane


· Diaľkové ovládanie funkcií s káblami					   


· Pneumatický brzdový systém							


· Kardan s bezpečnostnou skrutkou					   


· Osvetlenie


· Plošína so sedadlom a ovládaním


· Hodinový výkon cca 55-60 m3								   


      Hydraulická ruka zdvih 350kg, dosah 3800 mm


· Osvetlenie


· Osvetlenie pracovneho priestoru


· Maják


· Držiak na pracovne náradie


· Obojstranne nastupky


· Tlačidlo stop


Nakladanie odpadových nádob na zadnej strane stroja 110 l – 1100


Doklady na spôsobilosť jazdenia po cestnej premávke
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